Felhívás a Lázár Ervin Programba előadó-művészeti produkcióval történő részvételre
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat
alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen
állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása,
valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű
érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége.
Ennek jegyében a Kormány 2019-ben életre hívta a Lázár Ervin Programot (a továbbiakban:
Program), amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon
tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a
színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok
bemutatóhelyei és a múzeumi kiállítások látogatásának élményét.
A fentiek értelmében a 2021/2022. tanévben második alkalommal indul útjára a Program,
amelyre az alábbi jelentkezőket várjuk:



hatósági nyilvántartásában szereplő előadó-művészeti szervezetek,
egyéni vállalkozók az alábbi TEÁOR számmal:
o 9001 előadó-művészet
o 9002 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
o 9003 alkotóművészet
 őshonos állatok élőhelyeit bemutató szervezeteknek.
A regisztrációs és jelentkezési időszak kezdete: 2021. március 22. 8 óra 00 perc.
A regisztrációs és jelentkezési időszak vége: 2021. április 16. 23 óra 59 perc.
Az előadásokat 2021. szeptember második hetétől kezdve lehet megtartani.
A Programban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága
(továbbiakban: Támogató) meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges
programelemek körét.
-

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben
Címzettek: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerinti
bábszínház, vagy az előadó-művészeti tevékenységét jellemző módon bábművészek
közreműködésével, a bábművészeti eszközök és megoldások felhasználásával végző
színház.

-

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
Címzettek: önálló jogi személyiségű színház, amely létesítő okirata szerinti céljaként,
vagy alap-, illetve főtevékenységeként színházművészeti tevékenységet lát el,
valamint egyéni vállalkozók a meghatározott TEÁOR számmal

-

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen
Címzettek: a Programban való részvételt a vidéki kőszínházak hálózata biztosítja.
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-

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási
intézményekben vagy koncerttermekben
Címzettek: művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti kamarazenekar,
kamara-szimfonikus zenekar, szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar,
fúvószenekar big band, kamarakórus típusmegjelölésű előadó-művészeti szervezet.

-

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen
Címzettek: a Programban való részvételt a vidéki kőszínházak hálózata biztosítja.

-

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen
Címzett: a Programban való részvételt a Fővárosi Nagycirkusz biztosítja.

-

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
Címzettek: önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, amely létesítő
okirata szerinti céljaként, vagy alap-, illetve főtevékenységeként előadó-művészeti
színház- vagy táncművészeti tevékenységet lát el. A táncművészeti produkciókat
biztosító szervezetek előnyt élveznek.

-

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten
Címzett: fővárosi székhelyű, önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy
táncegyüttes, amely létesítő okirata szerinti céljaként, vagy alap-, illetve
főtevékenységeként előadó-művészeti színház- vagy táncművészeti tevékenységet lát
el.

Az általános iskola tanulói a tanév ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató
farmot is meglátogathatnak, ennek időpontjáról, módjáról az intézmény dönt a lehetőségek
függvényében. Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programokat helyben,
az iskola vagy a területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen
kell megvalósítani.
A 2021/2022. tanévre vonatkozóan a Programba történő jelentkezés egy fordulóban – amely
két lépésből áll – kezdeményezhető a KRÉTA felületen https://lep.e-kreta.hu/. Valamennyi
előadást tartó előadó-művészeti, valamint az őshonos állatok bemutatását lehetővé tevő
szervezetek regisztrálnak, és jelentkeznek a fenti online felületen.
A pályázat benyújtása két lépésből áll:
1)
Regisztráció – A jelentkező szervezet/egyéni vállalkozó először regisztrál a felületre,
ahol meg kell adnia a pályázat benyújtásához szükséges, a jelentkező szervezetével,
vállalkozásával kapcsolatos adatokat.
2)
Bejelentkezés – A jelentkező a regisztrációt visszajelző e-mailben megkapja a belépési
adatokat, amely felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a felületre, ahol rögzítheti az
előadást, amellyel a Programban részt kíván venni.
Belépés után az „Előadás rögzítés” menüpontra kattintva a jelentkezőnek az alábbi adatokat
kell rögzíteni:
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A térkép segítségével megjelöli azt a tankerületi központot (azokat a tankerületi
központokat), ahol vállalja az előadás megtartását.
Megadja az előadás/produkció címét.
Azt a minimális létszámot, amely esetében vállalja, hogy a helyszínen lebonyolítja az
előadást az előzetesen meghatározott díjazásért, amelyet az adott évfolyamhoz rendelt a
Támogató.
A maximális résztvevői létszámot, amellyel még megtartható az előadás.
Hány alkalommal tudja az előadást megtartani havonta.
Az előadás időtartamát, amely nem lehet kevesebb, mint 45 perc.
Az évfolyamot, amely meghatározza az előadás típusát.
Az évfolyam megadásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
o
Egyszerre egy évfolyamot lehet kiválasztani.
o
Amennyiben egy előadással több évfolyam esetében is pályázni kíván, akkor
annyiszor kell felvinni az előadás adatait, ahány évfolyamon kívánja a pályázatban
megjeleníteni. Minden előadás rögzítésnél egyszerre csak egy évfolyam és ár adható meg.
Az alábbi évfolyamokban a jegyárak a következőképpen alakulnak:
o
o
o
o
o
o

1. évfolyam esetében legfeljebb 3000 Ft/fő.
2. évfolyam esetében legfeljebb 3000 Ft/fő.
4. évfolyam esetében legfeljebb 3000 Ft/fő.
7. évfolyam esetében legfeljebb 3000 Ft/fő.
8. évfolyam esetében 3500 Ft/fő.
farm esetében legfeljebb 1000 Ft/fő.

A művészeti produkciót rövid, maximum 2500 karakter hosszúságú leírással kell bemutatni,
amely során ki kell térni arra is, hogy milyen művészeti-esztétikai élményt kíván a jelentkező
elérni, mennyiben fejleszti az előadás a tanulók kompetenciáit, illetve a tanulók identitását. A
farm esetében ugyancsak 2500 karakter áll rendelkezésre a helyszín és a programlehetőségek
leírására, az ott látható állatok bemutatására.
A jelentkezések bírálatát az emberi erőforrások minisztere által felkért 7 fős szakmai bizottság
végzi, amely során az alábbi szempontokra van figyelemmel:
•
a szakmai program illeszkedése a felhívásban szereplő kultúrpolitikai célokhoz;
•
a szakmai program illeszkedése adott kategória (évfolyam) diákjai életkori
sajátosságaihoz, tanulmányaihoz, és az oktatási-nevelési célokhoz;
•
a szakmai program minősége, művészeti színvonala és megvalósításának realitása;
•
a szakmai program területi kiterjedése;
•
a program várható társadalmi hasznossága.
A szakmai bizottság a jelentkezőtől a feltöltött adatokon kívül kérhet további, kiegészítő
információkat, például kép és hanganyagot a produkcióról.
A szakmai bizottság javaslatát mérlegelve az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Kultúráért Felelős Államtitkársága dönt a Programban való részvételről. A befogadott
programokkal kapcsolatos feladatokról, a megvalósítás menetéről a sikeresen jelentkezők a
döntést követően értesítést kapnak.
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A Támogató felhívja a figyelmet, hogy hiányosan kitöltött, valamint jogsértő tartalmú
jelentkezéseket nem áll módjában elbírálni.
A Program lebonyolítását a Klebelsberg Központ koordinálja. Amennyiben kérdése van,
forduljon bizalommal a kollégákhoz a lep@kk.gov.hu e-mail címen.
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